Святкуем багацце і разнастайнасць
грамадзянскай актыўнасці

20 красавіка (пятніца)

Навукова‐тэхналагічны парк «БНТУ «Палітэхнік» (г. Мінск, вул. Сурганава, д.37 / 1)
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 11.50
Зала
Час

12.00 – 13.30

Рэгістрацыя і прывітальная кава
Адкрыццё Форума. Прывітальныя прамовы
Практыкаванне на знаёмства

Зала 2

Зала 3

Зала 4

Зала 5

Канферэнц‐зала

Дэманстрацыйная зала

Зала прэзентацый

Зала Канфуцыя

Крэатыўная зала

Прастора «Ініцыятывы
і дасягненні»
Мы паспяховыя!
Дзелімся досведам і
лепшымі практыкамі
пазітыўных зменаў
(падрабязней глядзі
ніжэй)

Адукацыйная прастора:
Мы ўмелыя! Вывучаем эфектыўныя інструменты і інавацыйныя тэхналогіі для грамадзянскай супольнасці
Круглы стол
Прэзентацыя
«Грамадзянская
«Свет супольнасцяў» –
«Бачыць не дыягназ,
Пляцоўка пытанняў і
актыўнасць у лічбах»
настольная гульня‐
а
дзіця.
А
ў
дзіцяці
–
адказаў
Уладзімір Корж, АКТ;
стратэгія для кіраўнікоў і
талент»
«Рэгістрацыя
НКА»
Святлана Зінкевіч, Офіс
мэнеджараў зменаў
Iрына Кiсялёва,
Вольга Смалянка,
еўрапейскай экспертызы
Тарас Тымчук і Міхаіл
Сямейны
Цэнтр прававой
і камунікацый;
Вайтовіч, аўтары гульні
інклюзіў‐тэатр «i»
трансфармацыі Lawtrend
Міхаіл Дарашэвіч, Baltic
«Свет супольнасцяў»
Internet Policy Initiative
(Україна)

«Медыі, НКА і бізнес.
Паспяховыя
прыклады
і новыя магчымасці
ўзаемадзеяння»
Журналісцкая
майстэрня Прэс‐клуб
і Фонд «Добра»

Дыскусійная прастора:
Абмяркоўваем эфектыўныя інструменты і інавацыйныя тэхналогіі для грамадзянскай супольнасці
Грамадзянская
Дыскусія
Развіццё гарадоў:
Міжкультурныя
актыўнасць сто гадоў
«Шлях да дыялогу, або
разумны (smart) або які
камунікацыі як вопыт
таму і цяпер
Чаму падлеткі не чуюць
навучаецца (learning)
зносінаў паміж людзьмі
Сяргей Харэўскі, гісторык,
дарослых, а дарослыя –
Дзяніс Буткевіч,
Асветніцкая ўстанова
мастацтвазнаўца;
Таццяна Мушынская,
падлеткаў? »
«Сацыяльныя інтэрвенцыі»
куратарка клуба ЮНЕСКА
Андрэй Ягораў, Цэнтр
Валянціна Шукан,
(падрабязней глядзі
«Эра»
еўрапейскай
Беларуская Асацыяцыя
ніжэй)
трансфармацыі
клубаў ЮНЕСКА

«Сацыяльная
адказнасць бізнесу»
(cерыя прэзентацый
пераможцаў конкурса
«Брэнд года»)
SATIO/СIVITTA

Прастора камунікацый
Мы адкрытыя! Расказваем пра сябе, запрашаем да сябе
Абмен досведам
Прэзентацыя вопыту
«Аб'ядноўваючы
работы ЛГБТК+
супольнасці: прыклады
арганізацый і ініцыятыў
прымянення досведу
Ініцыятыва
Злучаных Штатаў у Беларусі»
«Ідэнтычнасць
і права»,
Ірына Івашкевіч, каардынатар
Community Centre для
працы з выпускнікамі
ЛГБТК+ людзей і іх
праграмы USAID Community
родных, Грамадская
Connections
кампанія памяці Мішы
(падрабязней глядзі
Пішчэўскага #справа_пі
ніжэй)

18.00 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 20.30

Алея ініцыятываў
Мы розныя!

Дэманструем
шматстайнасць
грамадзянскай актыўнасці:
выстава літаратуры,
вырабаў i паслугаў
некамерцыйных
арганiзацый i сацыяльных
прадпрыемстваў

(падрабязней глядзі
ніжэй)

Алея ініцыятываў
(працяг працы)

Кава з сябрамі

16.00 – 16.30

16.30 – 18.00

Бізнес‐хол

Кава з сябрамі

13.30 – 14.00

14.00 – 16.00

Брыфінг для СМІ (зала Канфуцыя)

Зала 1

Дыскусія
«Прадпрымальніцкі
адказ на сацыяльныя
праблемы»
ОДБ Брусэль

Анонсы
мерапрыемстваў і
праграм
(падрабязней глядзі
ніжэй)

Міні‐спектакль і канцэрт ад Сямейнага інклюзіў‐тэатра «i»
Фуршэт і нефармальная камунікацыя
Майстар‐клас па беларускіх танцах

Алея ініцыятываў
(працяг працы)

20 красавіка (пятніца)
Прастора «Ініцыятывы і дасягненні»

Алея ініцыятываў

Мы паспяховыя! Дзелімся досведам і лепшымі практыкамі пазітыўных зменаў

Мы розныя! Дэманструем шматстайнасць грамадзянскай супольнасці і актыўнасці

з 12.00 да 13.30 у Канферэнц‐зале

з 12.00 да 18.00 у Бізнес‐холе
Зялёны офіс з 0: парады,
брашуры і налепкі для
энергаэфектыўнага офіса
Дар'я Чумакова,
Цэнтр экалагічных рашэнняў

Анастасія Лявухіна,
суініцыятар кампаніі
#пуститевреанимацию,
сукаардынатар Грамадскай
платформы «Новая Краіна»
(Україна)

Ядвіга Лукашык,
кіраўніца праекта
«Лынтупскі культыватар»

Антон Матолька,
фатограф, актывіст
Petitions.by ‐ зручны горад
і #МатолькаДапамажы

Таццяна Вадалажская,
Лятучы ўніверсітэт
«Школа ўрбаністаў ў рамках Лятучага
універсітэта»

Аляксандр Аўдзевіч,
Лідская міжраённая арганізацыя
грамадскага аб'яднання «РАІК»,
кіраўнік
Праект «Інклюзіўны барыста»

Анонсы мерапрыемстваў і праграм
з 16.30 да 18.00 у Крэатыўнай зале
1. Арсен Джанашыа, МДУ iмя А. Куляшова ‐ «Міжнародны Фестываль медыяцыі»
2. Аксана Елова, Праграма падтрымкі Беларусі Федэральнага ўрада Германіі ‐ «Сацыяльны
форум і Канферэнцыя па ўстойлівым развіцці»
3. Іна Краўчонак, DVV International ‐ «Караван гісторый праекта «Вучыцца, каб дзейнічаць»
4. Наталля Прыстром, DVV International ‐ «Форум «Горад, які навучаецца, для крэатыўнай
эканомікі і ўстойлівага развіцця»
5. Усевалад Рагойша, Фонд «Новая Еўразія» ‐ «Анонс вучэбнага курса «Мэнеджмент у НКА»
6. Вольга Янчук, Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын ‐ «Адукацыйны курс
«Агенты змяненняў супраць гендэрнага гвалту»

Дыскусія «Развіццё гарадоў: разумны (smart) або які навучаецца (learning)»
з 14.00 да 16.00 у Зале Канфуцыя

Мадэратар: Дзяніс Буткевіч, Асветніцкая ўстанова «Сацыяльныя інтэрвенцыі»
Удзельнікі: 1. Галіна Верамейчык, DVV International
2. Таццяна Аляксандраўна Старынская, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь
3. Андрэй Ляўко, Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы
4. Міхаіл Дарашэвіч, выканаўчы дырэктар Baltic Internet Policy Initiative
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Працаўладкаванне людзей, якія
пакутуюць ад алкагольнай
залежнасці
Уладзімір Каўроў,
УП «Нашы майстры»
Сямейны інклюзіў‐тэатр: дзіцячы
тэатр, у якім граюць дзеці з
інваліднасцю і здаровыя дзеці
Iрына Кiсялёва,
Сямейны інклюзіў‐тэатр «i»
Прэзентацыя работ людзей з
інваліднасцю ў рамках тэмы
«Беларуская спадчына»
Наталля Фіневіч, Установа
«Кіраўскі раённы цэнтр сацыяль‐
нага абслугоўвання
насельніцтва»
Майстар‐класы ад Сямейнага
клуба «Асаблівае сэрца» ‐
клуба для сем'яў, якія
выхоўваюць дзяцей з
інваліднасцю і маладых людзей з
інваліднасцю
Мазырская філія «Беларускай
асацыяцыі дапамогі дзецям‐
інвалідам і маладым інвалідам»

Навуковая лаўка
Асацыяцыя «Адукацыя для
ўстойлівага развіцця»
Агенты змяненняў супраць
гендэрнага гвалту
Вольга Янчук і Аляксандра
Сакалова, Беларуская
асацыяцыя маладых
хрысціянскіх жанчын
Захаванне архітэктурнай
спадчыны, вытворчасць‐
музей мыла і парцаляны
Сяргей Сяменюк,
ТАА «Шляхетныя вырабы»
Унітарнае прадпрыемства
«АртІдэя»: праца і
сацыялізацыя для людзей
з інваліднасцю
Беларуская асацыяцыя
дапамогі дзецям‐інвалідам
і маладым інвалідам
Майстар‐клас
«Беларуская спадчына ў
цаццы» ‐ выраб славянскага
абярэга
Вераніка Пятруша,
Установа «Кіраўскі раённы
цэнтр сацыяльнага
абслугоўвання
насельніцтва»

Установа «КалiЛаска» –
дабрачынны магазін
патрыманых рэчаў
Наталля Гарачая,
магазін «КалiЛаска»
Прасоўванне беларускай
культуры праз выраб
гальштукаў‐матылькоў у
нацыянальным стылі
Святлана Чыжык,
праект «Матылёк»
Кааперацыя і развіццё
бізнесу ў весцы
Юлія і Яўген Грудзініны,
спажывецкі кааператыў
«Медаслаў плюс»
Фонд развіцця мясцовых
супольнасцяў (CMDF)
Юнэля Сальнікава
і Вольга Петруковіч,
кансультанткі Некамерцыйнай
міжнароднай агранізацыі Пакт
(Pact Inc.)
Выданні
«Гісторыя магілёўскага
габрэйства», «Магілёўскі
фотаальбом», «Горад, які быў»,
«Магілёў: з мінулага ў
сучаснасць»
Аляксандр Ліцін,
журналіст, фатограф

Абмен досведам «Аб'ядноўваючы супольнасці: прыклады прымянення
досведу Злучаных Штатаў у Беларусі»
з 16.30 да 18.00 у Зале прэзентацый

Арцём Галавій,
Алена Мезенцава,
Кацярына Каўрова,
Вольга Аполька,
заснавальнік Установы актывістка Кобрынскага дырэктарка Сямейнага
генеральная сакратарка
па сацыяльнай
клуба дзелавых жанчын
цэнтра Кацярыны
Беларускага
адаптацыі дзяцей‐сірот
«Бона»
Каўровай,
нацыянальнага
«Ніткі Дружбы»
Пашырэнне
сузаснавальніца
моладзевага савета
Сацыяльная адаптацыя
адвакацыйных
сац.прадпрыемства
РАДА
дзяцей і моладзі з груп
магчымасцяў
«Нашы Майстры»
Крэатыўныя падыходы
рызыкі
грамадзянскай
Прадухіленне жорсткага прыцягнення да развіцця
супольнасці з дапамогай абыходжання з дзецьмі. мясцовых супольнасцяў
прымянення ІКТ
Развіццё сацыяльнага
прадпрымальніцтва
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Святкуем багацце і разнастайнасць
грамадзянскай актыўнасці

21 красавіка (субота)

Навукова‐тэхналагічны парк «БНТУ «Палітэхнік» (г. Мінск, вул. Сурганава, д.37 / 1)
Зала
Час

Зала 1

Зала 2

Зала 3

Зала 4

Зала 5

Канферэнц‐зала

Дэманстрацыйная зала

Зала прэзентацый

Зала Канфуцыя

Крэатыўная зала

Бізнес‐хол
Прастора для гульняў
Гуляем і навучаемся!

10.00 – 12.00

Прастора «Ініцыятывы
і дасягненні»
Мы паспяховыя!
(падрабязней глядзі ніжэй)

World Café
па пытаннях развіцця
грамадзянскай
актыўнасці
Сяргей Лабода,
Праграма падтрымкі
Беларусі Федэральнага
ўрада Германіі

Дыскусія
«Ці патрэбны нам
антыдыскрымінацыйны
закон?»
Алег Гулак,
Беларускі Хельсінкскі
Камітэт

«Практычныя парады
пра экалагічны
падыход
у побыце і на працы»
Дар'я Чумакова,
Цэнтр экалагічных
рашэнняў

Дыскусія/кейсы
«Адукацыя адчыняе
дзверы: досвед
праектаў у
пенітэнцыярнай
сістэме»
Марына Малініна,
DVV International

Настольная гульня‐стратэгія
для лідэраў зменаў
«Свет супольнасцяў»
Інтэрактыўная адукацыйная
гульня пра гендар
«Веру / Не веру»
Актыўныя народныя гульні
для дзяцей і дарослых

(падрабязней глядзі
ніжэй)

Кава з сябрамі

12.00 – 12.30

12.30 – 14.00

Тэматычная прастора
«Актывізм у гарадскіх і
сельскіх супольнасцях»
(падрабязней глядзі ніжэй)

14.00 – 14.30

Майстар‐клас
«Прымяненні
падыходу, заснаванага
на правах чалавека»
Алег Гулак,
Беларускі Хельсінкскі
Камітэт

Прэзентацыя
«Інтэграцыя для
ўразлівых груп: вопыт
сеткі ромскіх (цыганскіх)
медыятараў»
Кутузава Наталля,
Інстытут філасофіі НАНБ,
загадчыца Центра
даследванняў
глабалізацыі, інтэграцыі і
сацыякультурнага
супрацоўніцтва

Тэматычная прастора
«Праца з дзецьмі»
(падрабязней глядзі
ніжэй)

Закрыццё Форума

Міні‐трэнінг
«Навучальныя тэхналогіі
дзеля здаровага
даўгалецця ў мясцовых
супольнасцях»
Святлана Анацка і
Таццяна Святловіч,
супрацоўніцы
Беларускага Таварыства
Чырвонага Крыжа,
трэнеркі па
прафiлактыцы

Прастора для гульняў
Гуляем і навучаемся!
(працяг)

21 красавіка (субота)
Мы паспяховыя! Дзелімся досведам і лепшымі практыкамі пазітыўных зменаў

Тэматычная прастора
«Актывізм у гарадскіх і сельскіх супольнасцях»

з 10.00 да 12.00 у Канферэнц‐зале

з 12.30 да 14.00 у Канферэнц‐зале

Прастора «Ініцыятывы і дасягненні»

Дзмiтрый Цiмашкоў,
дырэктар установы «Каманда
«Крылы Анёлаў»
Арганізацыя работы
з людзьмі з інваліднасцю

Яўгенія Пачэпка,
Ірына Багданец,
Вольга Крамлёва,
каардынатаркі рэсурсных
цэнтраў па праекце «Вучыцца,
каб дзейнічаць» Асацыяцыі
дадатковай адукацыі і асветы
Рэгіянальныя рэсурсныя цэнтры
па развіцці дадатковай адукацыі
дарослых у межах праекта
«Вучыцца, каб дзейнічаць»

Марыя Осіпава,
намесніца старшыні РГА
«Беларускі жаночы
інфармацыйна‐
каардынацыйны цэнтр»,
рэдактарка Інтэрнэт‐часопіса
«Правы пацыентаў»
Удзел грамадзянскай
супольнасці ў рэфармаванні
заканадаўства ў сферы аховы
здароўя

Святлана Ермаковіч,
кібер‐дызайнерка ў МГА
«Фаланстэр»
Лічбавая майстэрня: як
айцішнікі дапамагаюць
грамадству

Наталля Хазяева,
дырэктарка ГА
«Супрацоўніцтва дзелавых і
творчых жанчын»
«Беларуская жаночая сетка»
як інфармацыйная пляцоўка
для жаночых супольнасцяў

Алена Дзямідава,
Дзмітрый Клімковіч,
Алена Морыгероўская,
Цэнтр адтыўнага даўгалецця
Разам больш і лепш.
Свабодная прастора для
людзей сталога ўзросту

Прастора для гульняў
Гуляем і навучаемся!
з 10.00 да 14.00 у Бізнес‐холе
1. Настольная гульня‐стратэгія для лідэраў зменаў «Свет супольнасцяў»
Тарас Тымчук і Міхаіл Вайтовіч, аўтары гульні «Свет супольнасцяў» (Україна)
2. Інтэрактыўная адукацыйная гульня пра гендар у Беларусі «Веру / Не веру»
Алена Агарэлышава, экспертка па гендары, Еўрапейскі каледж Liberal Arts у Беларусі
3. Актыўныя народныя гульні для дзяцей і дарослых
Галіна Секачова, Тамара Клыкоўская, Валянціна Мяцеліца, Паліна Пядочкіна, удзельніцы
ініцыятыўнай групы па здаровым ладзе жыцця з Багушэўска Віцебскай вобл.
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Вольга Бізікава,
дырэктарка «VITEBSK4ME»
Пошук ідэй з Віцебскімі
праектамі
(вопыт і натхненне
VITEBSK4ME)

Аляксандра Калесніковіч,
спецыялістка Беларускага
Таварыства Чырвонага
Крыжа
Мабілізацыя супольнасцяў
праз стварэнне
ініцыятыўных груп

Сяргей Юшкевіч,
спецыяліст па кірунку
«Царква і ахова
навакольнага асяроддзя»
Цэнтра экалагічных
рашэнняў
Залучэнне царкоўнай
супольнасці ў экалагічную
дзейнасць

Паліна Вардэванян,
старэйшая выкладчыца кафедры
горадабудаўніцтва БНТУ
Добраўпарадкаванне ў фармаце
2D (дызайнеры і / або дылетанты)

Андрэй Палупанаў,
дырэктар кінашколы‐студыі
Майстэрня
сацыяльнага кіно

Тэматычная прастора «Праца з дзецьмі»:
з 12.30 да 14.00 у Зале Канфуцыя
1. Сямейны клуб «Асаблівае сэрца» ‐ клуб для сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей з інваліднасцю і
маладых людзей з інваліднасцю
БелАДДІіМІ
2. Сямейнае антыкафэ «Кропка GUT»
Аксана Бярнацкая, уладальніца кафэ
3. Дапаможнік для бацькоў «Як размаўляць з дзецьмі пра сэкс»
Іванова Наталля, мастачка, валантэрка міжнароднай моладзевай сеткі Y‐Peer
4. Злучаная мадэль абароны дзяцей ад гвалту
Андрэй Маханько, заснавальнік МГА «Разуменне»
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